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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang 

berkaitan dengan mutu pendidikan. Diantaranya adalah keterbatasan akses pada 

pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru itu sendiri 

dinilai masih kurang. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di 

daerah berujung kepada meningkatnya akses ilmu yang lebih baik di perkotaan. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya perubahan pola 

pikir yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kurikulum. Sekarang ini 

kebanyakan pembelajaran di Indonesia masih terfokus pada guru, sedangkan 

siswa kurang diperhatikan keberadaannya. Akibatnya siswa hanya 

mendengarkan ceramah dari guru dan kurang aktif selama proses belajar 

mengajar berlangsung. 

Pendidikan memegang peran penting dalam upaya meningkatkan taraf 

hidup bangsa Indonesia agar tidak tertinggal dengan negara lain. Sebagaimana 

tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

 

Dengan adanya pendidikan, akan timbul dalam diri seseorang untuk 

berlomba-lomba dan memotivasi diri siswa untuk lebih baik dalam segala aspek 

kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk lebih memajukan 

pemerintahan ini, maka usahakan pendidikan mulai dari tingkat SD sampai 

pendidikan di tingkat Universitas. 

Pada intinya pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenyataannya 

pendidikan hanya menekankan pada intelektual saja, dengan bukti adanya UN 
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sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan tanpa melihat proses pembentukan 

karakter dan budi pekerti anak. 

Pendidikan karakter penting bagi pendidikan di Indonesia. Pendidikan 

karakter akan menjadi basik atau dasar dalam pembentukan karakter berkualitas 

bangsa, yang tidak mengabaikan nilai-nilai sosial seperti toleransi, kebersamaan, 

kegotongroyongan, saling membantu dan menghormati dan sebagainya. 

Pendidikan karakter diharakan akan melahirkan pribadi unggul yang tidak hanya 

memiliki kemampuan kognitif saja namun memiliki karakter yang mampu 

mewujudkan kesuksesan. 

Pendidikan karakter hendaknya dirumuskan dalam kurikulum, diterapkan 

metode pendidikan, dan dipraktekkan dalam pembelajaran, selain itu di 

lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar juga sebaiknya diterapkan pola 

pendidikan karakter. Dengan begitu, generasi-generasi Indonesia nan unggul 

akan dilahirkan dari sistem pendidikan karakter. 

Masyarakat sekarang semakin menyadari pentingnya menyiapkan generasi 

muda yang kreatif dan proaktif. Dewasa ini semakin disadari perlunya 

membentuk anak-anak muda yang terampil memecahkan masalah, bijak dalam 

membuat keputusan, berfikir kreatif, suka bermusyawarah, dapat 

mengkomunikasikan gagasannya secara efektif, dan mampu bekerja secara 

efisien baik secara individu maupun secara kelompok. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berbagai riset telah membuktikan 

bahwa perlunya strategi pembelajaran yang mampu mengikat siswa untuk aktif 

dalam pembelajaran, membuat pembelajaran lebih relevan, menyenangkan, serta 

menyajikan pengalaman belajar yang membangkitkan motivasi untuk belajar. 

Ngalimun (2014: 4), “strategi pembelajaran adalah sebagian perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu”. 

Pendidikan di Indonesia kebanyakan siswa mendapatkan materi melalui 

ceramah dari guru, tanpa adanya pemikiran atau penemuan ide-ide baru dari 

siswa. Hal ini disebabkan siswa hanya pasif mengikuti pembelajaran, mereka 

tidak dilatih untuk mengembangkan ide-ide atau pemikiran mereka untuk 
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menjadi siswa yang aktif. Di samping itu bila siswa dihadapkan dengan 

permasalahan dalam pembelajaran, siswa tidak mampu memecahkan masalah 

tersebut dengan pemikiran yang kritis. 

Hamdani (2011: 23), berpendapat bahwa salah satu sasaran pembelajaran 

adalah membangun gagasan sainstifik setelah siswa berinteraksi dengan 

lingkungan, peristiwa, dan informasi dari sekitarnya. Pada dasarnya semua siswa 

memiliki gagasan atau pengetahuan awal yang sudah terbangun dalam wujud 

skemata. Dari pengetahuan awal dan pengalaman yang ada, siswa menggunakan 

informasi yang berasal dari lingkungannya dalam rangka mengonstruksi 

interpretasi pribadi serta makna-maknanya. Makna dibangun ketika guru 

memberikan permasalahan yang relevan dengan pengetahuan dan pengalaman 

yang sudah ada sebelumnya, memberikan kesempatan kepada siswa menemukan 

dan menerapkan idenya sendiri. untuk membangun makna tersebut, proses 

belajar mengajar berpusat pada siswa. 

Dari hasil pengamatan dan pengajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri 1 Slogohimo, Wonogiri ditentukan salah satu kelemahan dalam 

pembelajaran yaitu rendahnya keaktivan belajar siswa. Siswa yang turut serta 

dalam melaksanakan tugas belajarnya sebanyak 20 siswa (66,67%), siswa yang 

terlibat dalam pemecahan masalah sebanyak 15 siswa (50%), siswa berani 

bertanya kepada siswa lain atau guru sebanyak 10 siswa (33,33%), siswa 

berusaha mencari informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah 

sebanyak 8 siswa (26,67%), dan siswa yang melaksanakan diskusi kelompok 

sesuai perintah guru sebanyak 20 siswa (66,67%). 

Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan atau ketidak sesuaian strategi 

yang digunakan dengan materi yang akan disampaikan oleh guru. Umumnya 

guru masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, hal ini justru 

dimanfaatkan siswa untuk berbicara sendiri dengan temannya dan mengabaikan 

apa yang disampaikan oleh guru. 

Dalam kegiatan pembelajaran seorang guru harus mampu menerapkan 

strategi pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya. 

Keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dapat 
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meningkatkan daya ingat akan materi yang telah dipelajari. Setiap konsep akan 

lebih mudah dipahami dan diingat, apabila disajikan dengan strategi yang tepat , 

sehingga tidak membuat siswa merasa jenuh, bosan, serta siswa dapat aktif dan 

bersemangat dalam belajar ekonomi. Dari strategi pembelajaran yang ada, salah 

satu strategi yang menarik dan menyenangkan yaitu pembelajaran berbasis 

masalah Problem Based Learning. 

Strategi pembelajaran ini adalah sebuah cara bagi siswa untuk berdiskusi 

tentang berbagai masalah dengan teman sekelasnya, dimana siswa bekerja secara 

berkelompok. Siswa diberikan satu pokok permasalahan dan siswa dituntut 

untuk memecahkan suatu masalah melalui tahapan-tahapan metode ilmiah. 

Diakhir tahapan ada siswa yang menyampaikan hasil dari diskusi kepada teman-

teman yang lain sehingga teman-teman yang lain memperhatikan dan memberi 

respon jika ada yang belum paham sehingga keaktivan dalam proses 

pembelajaran dapat terlihat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

PROBLEM BASED LEARNING SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 

KEAKTIVAN SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X 

ILMU PENGETAHUAN SISWA 1 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 

1 SLOGOHIMO, WONOGIRI TAHUN AJARAN 2014/2015”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Apakah penerapan strategi pembelajaran Problem Based Learning dapat 

meningkatkan keaktivan siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X IPS 1 SMA 

N 1 Slogohimo, Wonogiri tahun ajaran 2014/2015?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah dengan penerapan 

strategi pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan keaktivan 

siswa kelas X IPS 1 SMA N 1 Slogohimo, Wonogiri tahun ajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan ini memiliki  manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan keaktivan siswa dalam proses pembelajaran khususnya 

dalam mata pelajaran ekonomi. 

2. Manfaat Bagi Peneliti 

Melalui strategi Problem Based Learning (PBL) pada mata pelajaran 

ekonomi dapat meningkatkan keaktivan siswa kelas X IPS I SMA N 1 

Slogohimo, Wonogiri. 

3. Manfaat Bagi Guru 

Memberikan masukan kepada guru dalam menentukan strategi pembelajaran 

yang tepat, yang dapat menjadi alternatif lain dalam mata pelajaran ekonomi. 

4. Manfaat Bagi Sekolah 

a. Diperoleh panduan inovatif  pembelajaran dengan strategi Problem Based 

Learning (PBL) yang diharapkan dapat digunakan untuk kelas-kelas 

lainnya di SMA N 1 Slogohimo, Wonogiri. 

b. Hasil dari penelitian tindakan kelas ini dapat dijadikan masukan penting 

dalam pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan kelas, sehingga 

guru memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap teori dan pemikiran 

yang melandasi reformasi kurikulum. 

 


